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„MAS Telčsko-IROP- Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko“ 

 

Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 
platnost od 22. 10. 2018 

 
 

Registrační číslo žádosti o 

podporu 

 

Název žádosti o podporu  

Žadatel  

Číslo výzvy ŘO IROP Výzva ŘO IROP č. 55 „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD“ 

Číslo a název výzvy MAS 2. výzva-„MAS Telčsko-IROP- Investujeme do a oživení památek na území MAS Telčsko“ 
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Kritéria přijatelnosti- Nenapravitelné kritérium 

Číslo 

kritéria 
Hodnoticí kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO 

 

Odůvodnění 
Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

 

 

1 

Splňuje žadatel definici 

oprávněného žadatele/ 

příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu 

MAS Mikroregionu 

Telčsko? 

ANO – žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS 

NE – žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS 

  Žádost o podporu, Text 

výzvy MAS Mikroregionu 

Telčsko, Přílohy žádosti-

doklad o právní 

subjektivitě 

1A 

Je žadatel vlastníkem 

památky, muzea nebo 

knihovny?  

(V případě, že je žadatelem 

subjekt s právem 

hospodaření, je odpověď 

nerelevantní.) 

 

    

1B 

Je žadatel subjektem 

s právem hospodaření na 

památce, muzeu nebo 

knihovně?  

(V případě, že  je žadatelem 

vlastník nemovitosti je 

odpověď nerelevantní.) 

    



   

3 

 

Kritéria přijatelnosti- Napravitelná kritéria 

Číslo 

kritéria 
Hodnoticí kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO 

Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

2 

Projekt je v souladu 

s podmínkami výzvy 

MAS Mikroregionu 

Telčsko 

ANO – projekt je v souladu 

s podmínkami výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko 

NE – projekt není v souladu 

s podmínkami výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko 

  Žádost o podporu, 

Specifická pravidla pro 

žadatele výzvy ŘO IROP 

č. 55, Text výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko, 

Studie proveditelnosti 

2A 

Je projekt v souladu 

s podporovanými 

aktivitami výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko? 

    

2B 

Je začátek realizace 

projektu v souladu 

s výzvou MAS 

Mikroregionu Telčsko? 

(nejdříve k 1. 1. 2014) 

    

2C 

Je datum ukončení 

realizace projektu 

v souladu s výzvou MAS 

Mikroregionu Telčsko? 

(nejpozději k 31. 12. 2020) 
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Číslo 

kritéria 
Hodnoticí kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO 

Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

2D 

Je v žádosti o podporu 

uveden indikátor 90501-

Počet revitalizovaných 

památkových objektů? 

    

2E 

Je v žádosti o podporu 

uveden indikátor 91005-

Zvýšení očekávaného 

počtu návštěv 

podporovaných 

kulturních a přírodních 

památek a atrakcí? 

    

2F 

Jsou celkové způsobilé 

výdaje projektu 

v rozmezí od 500.000,- 

do 2 562 930,- Kč? 

    

2G 

Spadají cílové skupiny 

uvedené v žádosti o 

podporu do 

podporovaných cílových 

skupin uvedených ve 

výzvě? 
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2H 

Je místem realizace 

území MAS vymezené ve 

schválené strategii CLLD 

MAS Mikroregionu 

Telčsko? 

    

3 

Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny. 

ANO – projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů 

NE – projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů 

 

  Rozpočet projektu, 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Text 

výzvy MAS Mikroregionu 

Telčsko 

3A 

Je dodržen limit pro 
nákup pozemků 

stanovený na 10 % 
celkových způsobilých 

výdajů projektu? 
 

    

4 
Potřebnost realizace 

projektu je odůvodněná 

ANO – potřebnost realizace projektu 

je odůvodněná 

NE – potřebnost realizace projektu 

není odůvodněná 

  Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 
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Číslo 

kritéria 
Hodnoticí kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO 

Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

5 

Projekt a jeho cíle, 

plánované aktivity i cílové 

skupiny nejsou v rozporu 

se strategickou částí SCLLD 

MAS Mikroregionu Telčsko 

a programovým rámcem 

IROP, opatření 5.1.1. A 

Investice do oprav a 

oživení památek 

ANO – projekt a jeho cíle, plánované 

aktivity i cílové skupiny nejsou 

v rozporu se strategickou částí SCLLD 

MAS Mikroregionu Telčsko 

NE – projekt a jeho cíle, plánované 

aktivity i cílové skupiny jsou v rozporu 

se strategickou částí SCLLD MAS 

Mikroregionu Telčsko 

  Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, 

Programový rámec 

SCLDD MAS 

Mikroregionu Telčsko 

6 

Projekt nemá negativní vliv 

na žádnou z horizontálních 

priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a 

zákaz diskriminace, 

rovnost mužů a žen) 

ANO – projekt neovlivňuje 

negativním způsobem žádnou 

z horizontálních priorit IROP 

NE – projekt ovlivňuje negativním 

způsobem některou z horizontálních 

priorit IROP 

  Žádost o podporu 

Text výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko 
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Kritéria formálních náležitostí -napravitelná kritéria 

Číslo 

kritéria 
Hodnotící kritérium 

Hodnocení kritéria Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/

NEHODNOCENO 

Odůvodnění Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

1 
Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě 

ANO – žádost o podporu je 

podána v předepsané formě 

NE – žádost o podporu není 

podána v předepsané formě 

  Žádost o podporu, 

Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

výzvy ŘO IROP č.55 

1A 

Je žádost o podporu 

podepsána elektronicky 

v MS2014+? 

    

1B 

Je žádost o podporu 

v souladu s Pravidly pro 

žadatele a příjemce? 

    

2 

Žádost o podporu je 

podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

ANO – žádost o podporu je 

podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele  

NE – žádost o podporu není 

podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele  

  Žádost o podporu, 

Příloha Plná moc (vzor 

viz. Příloha č. 11 

Obecných pravidel pro 

žadatele a příjemce) 
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3 

Jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově 

splňují náležitosti 

požadované v dokumentaci 

k výzvě MAS Mikroregionu 

Telčsko? 

ANO – jsou doloženy všech 

povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti, požadované 

v dokumentaci k výzvě MAS 

Mikroregionu Telčsko 

NE – nejsou doloženy všechny 

povinné přílohy nebo obsahově 

nesplňují náležitosti, požadované 

v dokumentaci k výzvě MAS 

Mikroregionu Telčsko 

  Žádost o podporu, 

Přílohy žádosti o 

podporu, Specifická 

pravidla pro žadatele a 

příjemce výzvy ŘO IROP 

č.55, Text výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko 

3A 

Je k žádosti o podporu 

doložena plná moc? 

V případě, že je žádost o 

podporu podepsána statutárním 

zástupcem, je odpověď NR 

    

3B 

Je k žádosti o podporu doložena 

uzavřená smlouva k ukončeným 

zadávacím/výběrovým řízením? 

Příloha se dokládá pouze 

v případě, že smlouva na plnění 

zakázky byla uzavřena. 

V ostatních případech je 

odpověď NR 

    

3C 

Je k žádosti o podporu 

doložena Studie 

proveditelnosti? 
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3D 

Má předložená Studie 

proveditelnosti osnovu dle 

platného vzoru, který je  

přílohou Specifických pravidel 

pro žadatele a příjemce? 

    

3D 

Je k žádosti o podporu 

doložen doklad o prokázání 

právních vztahů k majetku, 

který je předmětem 

projektu? 

    

3E 

Je k žádosti o podporu 

doloženo Čestné prohlášení 

o skutečném majiteli? 

    

 

 

 

3F 

 

 

 

Je k žádosti o podporu doložena 

žádost o stavební povolení nebo 

ohlášení, případně stavební 

povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení? 

    

3G 

Je k žádosti o podporu 

doložena projektová 

dokumentace pro vydání 

stavebního povolení nebo 

pro ohlášení stavby? 
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3H 
Je k žádosti o dotaci přiložen 

položkový rozpočet stavby? 

    

3CH 

Jsou k žádosti o dotaci 

doloženy doklady o právní 

subjektivitě žadatele? 

    

3I 

Je k žádosti o podporu 

doloženo souhlasné závazné 

stanovisko příslušného 

orgánu památkové péče 

podle § 14 zákona č.20/1987 

Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění 

    

3J 

Je k žádosti o podporu 

doložen výpis z rejstříku 

trestů?  
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Celkové shrnutí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Žádost o podporu splnila/nesplnila kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. 

 

Datum kontroly  

Podpis hodnotitele  

Podpis schvalovatele  


